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K O VÁ C S  E S Z T E R 1

A digitális értékekkel szembeni attitűd és ezek  
közvetítése kis- és középvállalkozások esetén

1. BEVEZETÉS

Ahogyan ezt korábbi kutatások és szerzők bebizonyították, a negyedik ipari for-
radalom korát éljük.2 Az ipar 4.0 kifejezést Németországban használták először, 
azóta pedig az egész világ számára ismertté vált.

Előző kutatásomban az Y és Z generáció preferenciáit vizsgáltam a negyedik 
ipari forradalom értékei és a hagyományos értékek között fogyasztói szempont-
ból. Alábbi kutatásomban ennek a vállalati oldalára tértem ki, az észak-dunántúli 
KKV-k jelenlegi attitűdjét vizsgáltam a negyedik ipari forradalom szempont-
jából. Kutatásom célja volt megismerni, hogy milyen technikákat alkalmaznak 
jelenleg a vállalatok, milyen előnyöket és hátrányokat látnak a negyedik ipari for-
radalomban, illetve, hogy milyen eszközöket terveznek a tulajdonosok a további-
akban bevezetni a cégeikben. 

Szakirodalmi kutatást követően kérdőíves és mélyinterjús primer kutatást vé-
geztem, ennek eredményeit mutatom be ebben a publikációban.

2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A korábbi három ipari forradalom mindegyikéhez egy módszer, eszköz megje-
lenését kötjük – az első (XVIII. sz. eleje – XIX. sz. vége) a gőzgéppel, a második 
(XIX. sz. vége – XX. sz. eleje) a tömeggyártással, és a harmadik (XX. sz. közepe) 
a számítógépek tömeges megjelenésével áll összefüggésben. A negyedik ipari for-
radalom alapja ezzel szemben a digitalizáció és az adat.3

Mivel a negyedik ipari forradalomnak (röviden Ipar 4.0) nincs egységes meg-
fogalmazása, több szerző definícióit hasonlíthatjuk csak össze.

[1] Gazdálkodási és menedzsment Bsc. Témavezető: Dr. Kurucz Attila, egyetemi docens, Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék.
[2] Monostori, L. (2014). Cyber-physical production systems: Roots, expectations and R&D 
challenges, in Procedia CIRP, 17, 9–13. o. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2212827114003497?via%3Dihub, 2020. január 4.
[3] Nagy Judit: Az Ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra, in Budapest Corvi-
nus Egyetem műhelytanulmány. HU ISSN 3031 (1786). http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3115/1/
Nagy_167.pdf, 2020. január 2.
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Nagy Judit4 ipar 4.0 definíciója a következő: „egy olyan jelenség, amely tech-
nológiai eszközök, tevékenységek összessége révén, a digitalizáció adta lehetősé-
gek kiaknázásával magas szintre emeli a folyamatok átláthatóságát és integrálja 
a vállalati értékláncot és az ellátási hálózatot, új szintre emeli a vevői értékte-
remtést”. A szerző Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra c. ta-
nulmányában a negyedik ipari forradalom hatását vizsgálja a porteri értékláncra 
vonatkozóan mind az elsődleges, mind pedig a támogató tevékenységek tekin-
tetében. A vállalati stratégia alapja továbbra is a vevő igényeinek megértése és 
kiszolgálása. A szerző szerint azonban a negyedik ipari forradalomban ez úgy 
fog végbemenni, hogy az értéklánc minden eleme átalakul. Az átalakulás legfon-
tosabb elemei a következők:

1. Termelés – a vevő számára teremtett érték átalakul, a termék már digitális 
elemekkel felszerelt.

2. Logisztika – szenzorok alkalmazása megteremti az átláthatóságot, haté-
konyságnövekedést eredményez.

3. Marketing, sales – egyre pontosabb piacszegmentáció, nagyobb vevői él-
mény biztosításának lehetősége.

4. Szolgáltatások – a vevő a termék mellé digitális szolgáltatáscsomagot is 
kap.

5. Beszerzés – a beszállítóktól már nem egy terméket, hanem egy megoldást 
akarunk megvásárolni.

6. Technológiai fejlesztés – a termelési technológia, adatelemzés digitalizá-
ciója, különböző interfészek és platformok kifejlesztése.

7. Emberi erőforrás gazdálkodás – új munkakörök adatok elemzésére, a 
munkaerőre továbbra is szükség lesz, csak másmilyen képességekkel, 
mint most.

8. Vállalati infrastruktúra – a megnövekedő adatmennyiség hatással lesz a 
pénzügy, kontrolling, könyvelés és stratégiai tervezés területekre.

Kovács Olivér definíciója szerint „az ipar 4.0 a dolgok és szolgáltatások inter-
nete (Internet of Things, IoT) fogalmára építő, új gyártásfilozófia és működési 
mód, amikor okos gyárak (smart factories) jönnek létre azáltal, hogy az erőfor-
rásokat, a gépeket és még a logisztikai rendszereket is online integrált rendszer-
ré, egyfajta kiberfizikai rendszerré kötik össze. Ily módon pedig független és 
önoptimalizáló helyi termelési folyamatok alakulnak ki.5A szerző négy legfonto-
sabb vezérelvet említ, amelyek a fenntartható digitális gazdaság kibontakozását 
segíthetik.

1. Festina lente – az ipar 4.0-ra való átállásban a fokozatosság inkább előny, 
mint hátrány.

[4] Uo. 11. o.
[5] Kovács Olivér: Az ipar 4.0 komplexitása II, in Közgazdasági Szemle, 2017/9. sz., 970–987. o. 
http://real.mtak.hu/61366/1/05_KovacsA_u.pdf, 2019. május 23.
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2. Rendszerszemlélet – az interdiszciplináris együttműködés által nagyobb 
tér nyílik a szinergiahatások és lehetséges nem szándékolt következmé-
nyek figyelembevételére.

3. Differenciált diagnózis és beavatkozás – strukturális váltásra való képes-
ség alapján kell beavatkozni a formális és informális intézmények műkö-
désébe, szabályozási rendszerekbe.

4. A lehetőségek bővítése és kiegyenlítése – az egyéni kibontakozásra 
(equability) kell helyezni a hangsúlyt a jövedelemegyenlőtlenségek teljes 
eltörlésével szemben.

Husi Géza 2016-ban íródott Ipar 4.0 jegyzetében6 kifejti, hogy a negyedik 
ipari forradalom lényege, hogy hagyományos termelési és gyártási módszerek 
digitális átalakuláson mennek keresztül. Ezek a trendek azonban túlmutatnak az 
egyszerű automatizáción, a valós és a virtuális világ határa bizonytalan lesz, és 
létrejönnek az ipar 4.0-ra jellemző CPS-ek (kiberfizikai rendszerek). Ezek lehe-
tővé teszik a gyártási- és munkafolyamatok realisztikus fejlesztését, szimulációját 
és optimalizálását.
A szerző a negyedik ipari forradalmat négy fő jellemzőjével írja le:

1. Az intelligens gyártási rendszerek vertikális hálózata,
2. Horizontális integráció, új generációs globális értéklánc hálózatok által,
3. Az egész értékláncon átívelő mérnöki tevékenység,
4. Gyorsulás az exponenciális technológiákon keresztül.

Ha ezeket a tulajdonságokat megfigyeljük, láthatjuk, hogy a negyedik ipari 
forradalom mennyire komplex, vállalatokon és országhatárokon is átívelő rend-
szert alkot.

Silviya Topleva Industry 4.0: Trasforming Economy Through Value Added7 
c. tanulmányában kiemeli, hogy a negyedik ipari forradalom korában a gazda-
sági kapcsolatok digitalizációja zajlik. A digitális szimuláció lehetővé teszi, hogy 
a vevő kreatív partnerként megjelenhessen a termelési folyamatban. Ez által a 
fogyasztók részt tudnak venni az innováció folyamatában, és minden eddigi-
nél jobban képesek személyre szabni a megvásárolni kívánt termékeiket. Ez egy 
olyan hozzáadott értéket jelent, amely az ipar 4.0 nélkül nem tudna létrejönni. 
A szerző a következő következtetéseket vonja le a negyedik ipari forradalommal 
járó hozzáadott érték-növekedésből:

1. A termelés és fogyasztói környezet digitalizációja legyőzi az erőforrások 
szűkösségét.

[6] Husi Géza: Ipar 4.0 jegyzet, http://docplayer.hu/35484232-Ipar-4-0-jegyzet-utoljara-modosit-
va.html, 2019. október 2.
[7] Topleva, Silviya: Industry 4.0: Transforming Economy Through Value Added, in Asian Jour-
nal of Economic Modelling, 6/ 1. szám, 37–46. o. https://pdfs.semanticscholar.org/e881/f75412df-
84de05c03cfd70c56ef222fbf54e.pdf, 2019. szeptember 4.
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2. A „hozzáadott érték-forradalom” nem csak a termelő-fogyasztó, de a ver-
seny struktúráját és a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióit is át fogja 
alakítani.

3. A virtuális és fizikai környezet és a negyedik ipari forradalom okos digi-
tális termelő rendszerei fejlődést fognak hozni a hozzáadott értékre ala-
pozva a fenntartható fejlődés ügyében.

A magyar KKV-k szempontjából is lényeges tényező a negyedik ipari forra-
dalom által átalakulóban lévő munkaerő-igény. Mivel az automatizáció, a robo-
tizáció és az ipari informatika egyre nagyobb teret nyer, egyre kevesebb „ember-
gép-szerű” munkásra lesz szükség. Megjelennek új munkakörök, új termékek, 
ellátási láncok, gyártási folyamatok. Fontos szerepe lesz az informatikai tudás-
nak. Husi Géza8 kiemeli, hogy bár lesz olyan folyamat, amelyhez kevesebb ember 
szükséges, nem minden automatizálható, és a dolgozóknak továbbra is kulcssze-
repe marad a termelésben.

Tanulmányomhoz jó összehasonlítási alapként szolgálhat Nagy Judit Az ipar 
4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján c. tanulmánya.9 A 
szerző kutatásában főleg külföldi tulajdonú nagyvállalatokat kérdezett az ipar 
4.0-hoz való hozzáállásukról, de egy magyar KKV is megtalálható az elemzett 
vállalatok között. A szerző kutatása alapján megjelenik, hogy sok vállalatban 
hiányzik az adatelemzési és értelmezési képesség. A négy megkérdezett vállalat 
közül három az anyavállalat digitális stratégiája szerint működik, egy csak azokat 
a technikákat vezeti be, amelyek más vállalatoknál már bizonyítottan beváltak. 
Adatbiztonsági szempontból a legtöbb vállalat vagy saját szerveren vagy saját fel-
hőn tárolja az adatait.

A negyedik ipari forradalommal a vállalatok számára egyik legfontosabb 
problémaként jelenik meg a humán erőforrás kezelésének kérdése. Míg az auto-
matizáció jelentős mennyiségű fizikai dolgozó állását veszélyezteti, addig a gépek 
kezeléséhez szükséges embereket igényel. Ehhez azonban magasabban képzett 
munkaerő lesz szükséges. Kovács Olivér tanulmánya szerint a negyedik ipari for-
radalomban a rugalmas munkaerőpiac egyszerűvé teszi a vállalatok számára a 
munkaerő olcsó elbocsátását és felvételét.

A feldolgozott szakirodalmakból több is említi a negyedik ipari forradalom 
hátrányaként a megjelenő adatok adatvédelmét és ennek szabályozását. Nagy Judit 
szerint ahhoz, hogy a Big Data megvalósulhasson, valamilyen mértékben le kell 
mondanunk az adatbiztonságról és a személyes adatok védelméről. Husi Géza en-
nek megoldására jó lehetőségként említi meg a privát felhő létrehozását, amely által 
nem szükséges a rendkívül drága számítógépek beszerzése és üzemeltetése, egy vi-
szonylag rugalmas és nagy méretű erőforrás mégis rendelkezésünkre áll. 

[8] Husi: i. m. 30. o.
[9] Nagy Judit: Az Ipar 4.0 Fogalma És Kritikus Kérdései – Vállalati Interjúk Alapján, in Veze-
téstudomány / Budapest Management Review 2019/1. szám, 14–26. o. http://unipub.lib.uni-corvi-
nus.hu/3869/1/VT_2019n1p14.pdf , 2019. november 14.
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A magyar vállalkozások ipar 4.0 fejlődésének két hátráltató tényezőjeként 
Husi Géza10 a tudáshiányt és a forráshiányt emeli ki. A tudáshiányra megoldás 
lehet a Magyarországon tevékenykedő külföldi cégcsoportoktól átvett technoló-
gia, a forráshiányra pedig pályázati források jelenthetnek megoldást. A magyar 
KKV-k főleg beszállítóként vesznek részt a negyedik ipari forradalomban – aki 
azonban nem törődik a fejlődéssel, nagy eséllyel el fog tűnni a süllyesztőben. 

Nagy Judit a témában nem csak magyar vállalkozásokat vett figyelembe  
a gátló tényezők vizsgálatánál, eredménye pedig eltér a Husi Géza által megfogal-
mazottól. A PwC 2016-os kutatására hivatkozva a következő faktorokat említi: 
tiszta és átlátható stratégia hiánya, a vezetőség támogatásának hiánya, a digitá-
lis beruházások még jelenleg ismeretlen mértékű haszna és a magas beruházási 
költségek. Hátrányként emeli ki továbbá, hogy még nem állnak rendelkezésre 
olyan szabványok és normák, amelyek a rendszerek összekapcsolását biztosítják.

3. ANYAG ÉS MÓDSZER

Primer kutatásomban magyar KKV-kat kérdeztem meg arról, milyen a viszo-
nyuk, hozzáállásuk az ipar 4.0-hoz, mit látnak előnynek, illetve korlátnak. Meg-
kérdeztem őket, mi az, amit jelenleg is alkalmaznak ebből a témakörből vál-
lalatukban, és mi az, amit később, ha módjuk lesz rá, szeretnének bevezetni. 
Ezen kívül érdeklődtem az iránt is, hogy ezeket az értékeket hogyan közvetítik 
mind a belső, mind a külvilág felé. A kutatás nem reprezentatív, habár többnyire 
észak-dunántúli vállalkozásokat vizsgáltam, így ezek jelenlegi helyzetéről igyek-
szik egy képet mutatni.

Kutatásom első részében egy kérdőívet töltöttek ki a megkeresett vállalatok, 
majd ez után tudtak jelentkezni mélyinterjúra, amennyiben érdeklődtek a téma 
iránt. A kérdőíves kutatás során összesen 201 válasz érkezett, ebből adattisztítás 
után észak-dunántúli (Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom me-
gye) 137 vállalat volt.

Kvantitatív statisztikai elemzésemet SPSS programmal végeztem. Az elemzés 
során varianciaanalízist alkalmaztam, melynek hibahatárát α=5%-ban határoz-
tam meg. 

A primer kutatás második részében az ezt vállaló vállalatok vezetőivel mély-
interjúkat készítettem. Ennek során már ok-okozati viszonyokat vizsgáltam, illet-
ve, hogy milyen előnyöket és hátrányokat látnak a negyedik ipari forradalommal 
kapcsolatban a magyar KKV-k esetében.

4. STATISZTIKAI ELEMZÉS

A válaszadó 137 észak-dunántúli vállalat többsége vagy gyártó, termelő (58 db) 
vagy szolgáltató vállalat (51 db) volt (1. ábra). A vállalatok jelentősen nagyobb 

[10] Husi: i. m. 38. o.
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arányban, 75%-ban képviseltették magukat Győr-Moson-Sopron megyéből 
Komárom-Esztergom megyével szemben.

1. ábra: A vizsgált vállalatok tevékenységi köre

Kutatásomban a következő kérdésekre kerestem a választ:
• Van-e összefüggés egy cég tulajdonosainak átlagéletkora és a negyedik 

ipari forradalomhoz való hozzáállásuk között?
• Hogyan közvetítik a külvilág felé a vállalatok az ipar 4.0-hoz kapcsolódó 

fejlesztéseiket, milyen tulajdonságokat tartanak ebben fontosnak?
• Milyen ipar 4.0 eszközöket használnak, használnának szívesen az 

észak-dunántúli KKV-vezetők?
• Ha egy vállalatban nem jelennek meg a negyedik ipari forradalom vív-

mányai, mi erre az ok?

Első kérdésemre – Van-e összefüggés a tulajdonosok életkora és a negyedik 
ipari forradalomhoz való hozzáállásuk között? – a következő szempontokat vizs-
gáltam. A válaszadóknak a szempontokat 1-től 5-ig terjedő Likert-skálán kellett 
értékelniük. 

• Fontos számomra, hogy olyan vállalatokkal dolgozzak együtt, akiknek 
fontos a digitalizáció adta lehetőségek kihasználása.

• Léteznek a vállalatom életében automatizált tevékenységek, folyamatok.

A cégtulajdonosok átlagéletkora 23-tól 71 évig tartott, ezt három kategóri-
ára osztottam fel. Megkülönböztettem a 23–35 éveseket (Y generáció), a 36–50 
éveseket (X generáció) és az 51–71 éves korosztályt. Az Y generációból 6, az X 
generációból 101, az idősebbek közül pedig 24 átlagéletkor érték került ki, a cég-
vezetők átlagos életkora tehát főként 36 és 50 év között volt.

Szignifikáns különbséget mutatott az utóbbi állítás (szignifikancia érték 
0,016). Míg az Y generáció és az 50 év feletti cégvezetők átlag értékei 2,33 és 2,25 
voltak, az X generáció 3,05-ös értéket mutatott az ötből. Ennek oka lehet, hogy 
a fiatalabb cégvezetők még nem rendelkeznek olyan anyagi háttérrel, hogy meg 
tudják engedni maguknak ilyen jellegű tevékenységek és folyamatok kialakítását, 
az idősebbek pedig lehetséges, hogy nem tartják ezeket olyan fontosnak, mint a 
vezető X generáció.
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Az értékek közvetítésére vonatkozó részben arról kérdeztem a cégek vezetőit, 
melyek azok az értékek a vállalatukban, amelyeket a legfontosabbnak tartanak 
közvetíteni a külvilág – vevők, potenciális partnerek – számára. A tulajdonságo-
kat szintén 1-től 5-ig terjedő Likert-skálán kellett értékelniük, amelynél az 1 érték 
a legkevésbé fontosat, az 5 pedig a legfontosabbat jelentette.

• Intelligens rendszereket alkalmazok,
• A vállalat interaktív rendszerként működik,
• A vállalat okos gyárként működik,
• Automatizált garanciális folyamatok,
• Gyártás során modern technológiák alkalmazása,
• Innovatív, fejlődőképes a vállalat,
• A vállalatban dolgoznak robotok.

Az állítások közül szignifikáns különbséget a gyártás során modern techno-
lógiák alkalmazása (szign. 0,028) és az innovatív, fejlődőképes vállalat képének 
nyújtása (szign. 0,007) mutatott. A modern technológiák alkalmazásában ismét 
az X generáció átlagértéke bizonyult a legmagasabbnak, 3,51-es értékkel. Az 51 
évnél idősebbeké azonban ehhez képest csak 2,58. Ez jelentős különbséget mutat 
a két generáció között, amelyre ismét az idősebb tulajdonosok szkepticizmusa 
egy lehetséges ok. Az innovatív, fejlődőképes vállalat képének mutatása egyértel-
műen az Y generáció számára a legfontosabb – 4,67-es átlag értékével ez közelít 
a maximális 5 értékhez.

Az információ, hogy milyen okokból nem jelenik meg a negyedik ipari for-
radalom a vállalatban, nagyban segítheti a későbbiekben a KKV-k támogatását 
ebben a témában. A kérdés megválaszolása során maximum három opciót lehe-
tett bejelölni, illetve egyéb lehetőséget is fenntartottam az ezen kívüli indokok 
szemléltetésére.

2. ábra: Miért nem jelenik meg az ipar 4.0 a KKV-ban?
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Ahogy a 2. ábrán megjelenik, a három fő okként a megfelelő technológia hi-
ányát, anyagi okokat és a megfelelő szakemberek hiányát emelték ki. Érdemes 
megfigyelni, hogy korábbi feltételezéseimmel szemben a vezetői és munkavál-
lalói szkepticizmus a válaszok szerint inkább háttérbe szorul. További válasz-
ként néhány cégvezető a tevékenység jellegét, egyedi gyártást jelölte meg, illetve 
olyantól is kaptam választ, aki úgy érezte, a vállalata számára nem szükséges a 
negyedik ipari forradalom bevezetése.

A mélyinterjúk során a megkérdezett vállalatok véleménye megoszló volt a 
témával kapcsolatban. Több olyan válasz is érkezett, amely szerint, ha nem ve-
zetnek be a negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódó fejlesztéseket, a cég olyan 
szintű versenyhátrányba kerül, amely később akár a megszűnését is eredményez-
heti. Több cégvezető gondolta úgy, hogy a magyar KKV-k kényszerből foglalkoz-
nak az ipar 4.0-val.

A negyedik ipari forradalom hátrányaként két fő dolgot emeltek ki: a techno-
lógiai háttér bizonytalanságát és a humán-erőforrás képzetlenségét.

5. KONKLÚZIÓ

Primer kutatásom során kiderült, hogy az észak-dunántúli KKV-k hozzáál-
lása a negyedik ipari forradalomhoz nem alkot egy egységes képet. Vannak 
olyan cégvezetők, akik teljesen felkészültnek érzik magukat erre a változásra, 
illetve rendkívül fontosnak érzik azt, hogy lépést tartsanak a trendekkel, de 
olyan is megjelenik, aki szerint cége fennmaradásához nem szükséges az, hogy 
foglalkozzon ezzel a jelenséggel.

Úgy gondolom, fontos a vállalkozások számára ipar 4.0 stratégiát kiépíteni, 
hiszen jelenleg is a negyedik ipari forradalom korát éljük, aki pedig nem ennek 
megfelelően áll a piaci helyzethez, nagyobb eséllyel fog nehézségeket tapasztalni 
a versenyben. 

A kutatás során megállapítottam, hogy szignifikáns eltérés van a vezetők 
átlagéletkora szerint abban, hogy mennyi automatizált tevékenység van a vál-
lalatban. Az értékek közvetítése szempontjából különbség volt a modern tech-
nológiák alkalmazásának és az innovatív cég képének közvetítésében. A vizsgált 
észak-dunántúli KKV-k életében a negyedik ipari forradalom bevezetésének há-
rom legfontosabb tényezőjeként a megfelelő technológia hiánya, az anyagi okok 
és a megfelelő szakemberek hiánya voltak. 
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